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Justificació
En el món de l'ecumenisme, de les relacions intercristianes, cal tenir presents totes les Esglésies cristianes. Pel
que fa al món oriental, es coneix més o menys l'Ortodòxia de tradició bizantina, però es té poc coneixement de
totes les altres tradicions eclesiàstiques orientals: història, composició, teologia, relacions ecumèniques, etc. Cal
conèixer totes aquestes Esglésies per tal de tenir una visió realment ecumènica.

Requisits i orientacions prèvies
Tot i que l'endinsar-se en el món de les Esglésies d'Orient porta sempre una descoberta, un món que realment es
desconeixia, es requereix una predisposició a descobrir aquest món desconegut, a obrir horitzons, deixant de
banda esquemes prefixats. El tema demana de fer història (refer la memòria històrica) i una situació geogràfica.

Competències i Objectius
1. Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les
principals tradicions espirituals de la humanitat.
2. Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les
Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
3. Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat
de les tradicions espirituals.
Objecte de les lliçons és fer conèixer, amb un mínim de profunditat, i més enlla de l’univers catòlic llatí, les
Esglésies del cristianisme d’Orient. Una primera clau per a entendre’n el tramat d’aquestes és conèixer, ni que
sigui a grans trets, la història i característiques tant de les Esglésies ortodoxes de la branca bizantina (Patriarcats,
Esglésies autocèfales) com de les Esglésies ortodoxes orientals.

Continguts
1. Preliminars: aclariment de conceptes i terminologia
2. Església Ortodoxa (ritu bizanti)
2.1. Patriarcats (Constantinoble, Moscou, Sèrbia, Bulgària, etc.)
2.2. Esglésies autocèfales (Grècia, Xipre, etc.)
3. Esglésies Ortodoxes Orientals
3.1. Església Assíria d'Orient
3.2. Església Ortodoxa Siríaca (+ Siríaca Malankar, a l'Índia)
3.3. Església Copta Ortodoxa (+ Etiòpica + Eritrea)
3.4. Esgésia Armènia Apostòlica
4. Esglésies catòliques de ritu oriental

Metodologia i Avaluació
- Treball a l’aula:
Debats sobre qüestions: 8%
Consultes al professor: 2%
Jornades presencials: 5%
- Treball fora de l’aula:
Estudi personal: 40%
Preparació de qüestionaris i comentaris de text: 30%
Elaboració de la síntesi final del curs: 15%
Sense un examen final pròpiament dit (no es pot pretendre que se sàpiga tota la matèria explicada), l'avaluació
es farà sobe la base de:
- Qüestionaris i comentaris de text: 40%
- Participació al fòrum: 10%
- Síntesi final del curs: 50%
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